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 Dansk Erhverv: Sådan genstarter vi dansk eksport 
 

Danmark skal være verdens bedste land at drive virksomhed i, og rammerne for de 
eksporterende erhverv skal løbende efterses. Med henblik på at skabe et stærkt 
fundament for de danske eksporterhverv foreslår Dansk Erhverv følgende tiltag:    
  
Stærkt dansk aftryk på implementeringen af EU’s lægemiddelstrategi 
Danmark skal være verdens bedste land at drive virksomhed i – også inden for life science. Imidlertid 
kræver det, at de europæiske rammer fordrer fortsat forskning i og udvikling af nye lægemidler. Der er 
desværre mange bekymrende elementer i forslaget til EU’s kommende lægemiddelstrategi, herunder 
begrænsninger på incitamentsprogrammer, udfordringer ift. IP-rettigheder samt mulighed for tvangs-
licenser ved sundhedskriser. Disse elementer er stærkt begrænsende for den innovative lægemiddel-
industris udviklingsmuligheder i Europa. Derfor skal man fra dansk side arbejde målrettet for, at initi-
ativerne i Kommissionens lægemiddelstrategi ikke bliver udmøntet i EU-regulering, der begrænser 
innovation i de danske life science-branche, som i dag står for 22 pct. af dansk eksport 
 
Dansk Erhverv foreslår, at der nedsættes en tværministeriel taskforce med repræsentanter fra Er-
hvervsministeriet, Sundhedsministeriet og Udenrigsministeriet, der – i dialog med den danske life sci-
ence sektor – skal sikre, at initiativerne i Kommissionens lægemiddelstrategi udformes, så de under-
støtter den forskende lægemiddelindustri. Der er således behov for en fælles og tidlig interessevare-
tagelsesindsats fra dansk side målrettet såvel Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og de øv-
rige EU-medlemslande i Rådet. 
 
Danmark skal fastholde førertrøjen i vind 
Danmark er vindmøllernes hjemland, og vindindustrien er helt afgørende for dansk velstand og vel-
færd. Den danske vindmøllebranche omsatte i 2019 for 142,6 mia. kr. og eksporterede for 66,5 mia. kr. 
Samlet set beskæftigede branchen over 33.000 fuldtidsmedarbejdere, hvoraf størstedelen er be-
skæftiget uden for hovedstadsområdet. 
 
Men Danmark har også formået at gøre Europa til vindmøllernes kontinent. Med spirende klimaambi-
tioner i hele verden er det imidlertid afgørende, at regeringen arbejder målrettet for, at den danske 
vindmøllesektor fortsat er konkurrencedygtig i den globale konkurrence om markedsandele inden for 
grøn energi. Det kræver, at danske vindmølleproducenter kan bruge hele Europa som test- og demon-
strationsmarked for danske løsninger og at det offentlig-private samarbejde om promovering af dan-
ske vindmøller globalt udbygges. 
 
1) Europa som test- og demonstrationsmarked for danske vindmølleproducenter 
Fysisk maritim planlægning på tværs af de europæiske farvande er nødt til at tage højde for EU’s høje 
klimaambitioner. Det er vigtigt at fremme et bæredygtigt havmiljø, men der skal også udpeges områ-
der, hvor der kan opsættes vindmøller, så Europa forbliver førende inden for havvind. Den danske re-
gering skal i samarbejde med vindmøllebranchen sikre, at de europæiske rammer og udpegningen af 
områder til opsætning af havvind er tidssvarende, ligesom der skal udvikles en fælles metode til mil-
jøkonsekvensvurderinger, der kan facilitere samarbejdet på tværs af landene. 
 
Regeringen bør også arbejde for, at de europæiske rammer understøtter udviklingen af hybrid hav-
vind, hvormed en havvindmøllepark tilkobles energinettet på flere markeder. Hybridprojekter kan så-
ledes både mindske omkostninger og pladsbehov. 
 
Regeringen bør ligeledes i Bruxelles sætte skarpt fokus på at fjerne uretmæssige local content krav i 
forbindelse med opsætning af vindmøller. 
 
2) Offentligt-privat samarbejde om eksportfremme 
For at fastholde Danmarks globale førerposition, foreslås en dedikeret eksportfremmeindsats for 
både land- og havvind. For det første bør de eksisterende eksportsamarbejder på vindområdet med 
USA, Sydkorea og Japan opprioriteres, ligesom myndighedssamarbejdet i Indien tilkobles en eksport-
fremmedimension. For bør der opstartes et nyt myndighedssamarbejde om havvind med Polen, som 
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netop har fremlagt en ambitiøs ny energipolitik. For det tredje afsættes 5 mio. kr. til en særlig frem-
stødspulje for landvind til potentielt kommende store markeder som Colombia, Argentina, Indien, Eti-
opien mv. 
 
For danske virksomheder har det enorm værdi i eksportøjemed, når danske ministre deltager i frem-
stød i udlandet eller møder udenlandske ministre mv., som besøger Danmark. Imidlertid er ministres 
tid begrænset, og indenrigspolitiske sager og processer får ofte forrang frem for rejser og udenland-
ske besøg. Derfor foreslås for det fjerde, at der udpeges en dedikeret eksport- og handelsminister 
med særligt fokus på grøn energiteknologi, som kan bidrage til at styrke danske virksomheders mulig-
heder for at få højniveaudeltagelse i fremstød og indkomne besøg. 
 
Danmark som videnhub inden for bio solutions 
Bioteksektoren er en af de hurtigst voksende industrier i Danmark og beskæftiger over 7.000 medar-
bejdere direkte i Danmark. Danske virksomheder er ledende på flere områder herunder enzymfrem-
stilling og sektoren rummer store potentialer, der kan skabe nye løsninger i den grønne omstilling 
b.la. nedbrydelig plastik, biologiske kemikalier, bæredygtige biobrændsler, vandrensning samt løsnin-
ger til fødevare- og landbrugsproduktion – såkaldte bio solutions. Samtidig har sektoren afkoblet sin 
vækst fra ressource- og energiforbruget og eksporten af bio solutions er nu vokset til ca. 27 mia. kr. 
årligt. 
 
Dog oplever virksomhederne ofte at falde mellem flere stole, når de møder danske myndigheder, da 
biotek – ligesom digitalisering – er en teknologi, der går på tværs af mange forskellige sektorer. 
Grønne bio solutions har potentiale til at blive Danmarks næste grønne eksporteventyr, hvorfor der er 
behov for et velfungerende offentlig-privat partnerskab, der kan sikre danske virksomheder de bedste 
rammevilkår og eksportmuligheder. 
 
1) Forankring i ét ressortministerium 
P.t. er ressortansvaret for biotek spredt over flere ministerier herunder navnlig Erhvervsministeriet, 
Fødevareministeriet og Miljøministeriet. Regeringen bør sikre, at ressortansvaret for løbende at for-
bedre biotekvirksomhedernes vilkår er forankret i ét ministerium med et klart opdrag og dedikerede 
ressourcer til arbejdet. 
 
2) Kort sagsbehandlingstid i forbindelse med godkendelse af nye produkter 
Sektorens fortsatte vækst i Danmark er udfordret af mangel på kapacitet og ekspertise til at be-
handle ansøgninger om udvikling af nye produkter. Således må en række virksomheder søge om god-
kendelse i andre EU-lande eller tredjelande som USA, da det kan tage 10 år at få godkendt et produkt 
i Danmark. Processen starter gerne med 2½ års ventetid, før selve ansøgningsprocessen kan gå i 
gang. Det foreslås på den baggrund, at der afsættes 5 årsværk i Miljøstyrelsen til behandling af an-
søgninger inden for bio solutions for at bevare den danske førerposition på området. 
 
3) State of the art testfaciliteter til test af bio solutions 
En anden udfordring, der hindrer den danske status som videnhub inden for bio solutions, er de 
manglende testfaciliteter i Danmark til bio solutions. Således er mange virksomheder nødt til at tage 
til udlandet for at afprøve nye produkter og demonstrere proof of concept. Derfor foreslås det, at der 
afsættes 20 mio. kr. til at indrette state of the art faciliteter i Danmark til testning og opskalering af 
bio solutions. Det kan ligeledes understøtte scale-ups inden for sektoren. 
 
4) Klar prioritering af eksport af bio solutions i Trade Councils og ressortministeriernes eksportfrem-
meindsats 
Der er behov for at dedikere ressourcer til sektorekspertise inden for bio solutions i Trade Council – 
både i hjemme- og udetjenesten mhp. at identificere nye markedsmuligheder for de nye innovative 
danske bio solutions. Det foreslås, at der oprettes et eller flere myndighedssamarbejder, som det 
kendes fra bl.a. energiområdet, med dedikerede ressourcer i det relevante ressortministerium samt 
udsendte sektorrådgivere på de respektive ambassader, forankret i Trade Council. I første omgang 
bør fokus være på USA. 
 
Målrettede indsatser, der kan genrejse turismen 
Dansk Erhverv foreslår en række initiativer, der kan være med til at skabe mere aktivitet i turister-
hvervene, straks restriktionerne tillader det. 
 
1) Forslag, der skal nedbringe underskud hurtigere efter krisen 
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Fjern begrænsningen på underskudsfremførsel: Virksomhederne vil under coronakrisen opbygge 
store underskud, der i de kommende år risikerer at tynge dem. Som udgangspunkt kan underskud 
fremføres ubegrænset, men der er grænser for hvor meget, der kan modregnes i et enkelt år. Denne 
begrænsning gør, at krisen vil tynge hoteller og restauranter i længere tid end nødvendigt. Begræns-
ningen er uhensigtsmæssig eftersom man ved at lade virksomhederne modregne de opbyggede un-
derskud kan sikre, at der går færre år, før der igen er overskud, som kan bruges til investeringer. 
Dansk Erhverv foreslår derfor permanent at fjerne den beløbsmæssige begrænsning på brug af frem-
førte underskud, der findes i lovgivningen i dag. Muligheden var også tidligere gældende i Danmark, 
og den kendes fra flere andre lande som Sverige og Norge. Her og nu vil ophævelsen gavne alle virk-
somheder. 
 
For en lang række virksomheder indenfor turismebranchen var årene op til krisen gode år, hvor der 
blev betalt meget i selskabsskat til staten. I 2020 og 2021 må det desværre forventes, at mange virk-
somheder får underskud. Underskuddet kan fremføres til modregning i kommende år, men kan ikke 
modregnes i tidligere års skattebetaling. I flere andre lande har man permanent en mulighed for at 
føre underskud tilbage – herunder bl.a. Tyskland og Frankrig. Dansk Erhverv foreslår som et særligt 
krisetiltag, at man i årene 2020-21 kan underskudsmodregne i årene 2018-19, sådan at opbyggede 
underskud i 2020 hurtigt kan komme væk og virksomhederne kan komme fuldt tilbage efter krisen. 
Forslaget skønnes at medføre et provenutab på et mindre beløb, da forslaget i overvejende grad er 
udtryk for en udskydelse af beskatning. 
 
2) Forslag, der skal understøtte erhvervet 
Restauranter er grundet restriktioner og nedlukning ramt hårdt på deres omsætning. Alle restauranter 
med siddepladser blev lukket ved påbud i marts og igen før jul, og mange har mistet store dele eller 
hele deres omsætning. Ved at give virksomheder fuld momsafløftning ved restaurantbesøg – og lige-
stille Danmark med stort set alle andre lande, der har den lignende ordning, kan vi være med til at 
øge efterspørgslen på restauranterne, når Danmark åbner op igen. Forslaget forventes at koste 3,4 
mia. kr. efter adfærd og tilbageløb. Alternativet til fuld momsafløftning kan dog også være at hæve 
afløftningsgraden fra 25 til 50 pct. 
 
En lang række EU-lande har indført midlertidig sænkelse af momsen for hoteller og restauranter. I 
lyset af hvor hårdt presset branchen er, bør vi i Danmark indføre en midlertidig halvering af momsen 
for hoteller og restauranter. Halveringen skal være kortvarig – f.eks. 1 år, som man ser det i andre EU-
lande. Den kortvarige halvering skal times, så den først bliver indført, når verden igen åbner sig for 
rejser. I Dansk Erhverv forestiller vi os for nuværende, at halveringen kan gennemføres fra 1. juli 2021 
til 30. juni 2022. En halvering af momsen for hoteller og restauranter vil koste 6,8 mia. kr. efter ad-
færd og tilbageløb. 
 
3) Danmarks markedsandele af internationale møder, kongresser og sportsevents skal øges 
Danmark har i en årrække haft en styrkeposition på eventområdet. København har de seneste 20 år 
været blandt de største møde- og konferencebyer i verden. Også Aalborg, Aarhus og Odense er at 
finde på listerne, og har en betydelig kongresforretning drevet af lokale styrkepositioner og forsk-
ningsmiljøer på universiteterne. Også på sportseventområdet har Danmark særligt de seneste år har 
været vært for betydeligt flere internationale mesterskaber end Danmarks størrelse og indflydelse i 
de internationale idrætsorganisationer burde tilsige. Dette bredt i landet med EM og VM-håndbold, 
VM i ishockey og Giro d’Italia-etaper. I den nære fremtid er der EM-fodbold og Tour de France Grand 
Depárt i kalenderen. Baggrunden er dels effektiv logistik (lufthavne, metro m.v.), dels styrker inden 
for sikkerhed, logistik, IT og venue-området. Disse styrker blev tydeliggjort, da Danmark med kort var-
sel overtog det fulde værtskab af EM i damehåndbold i december 2020 og ved genåbningen af super-
ligaen i maj-juni 2020, hvor Danmark på baggrund af protokoller udviklet af Divisionsforeningen, 
sundhedsmæssigt forsvarligt gennemførte superligakampe med flere tusinde tilskuere. Danmark bør 
udnytte denne position til at vinde markedsandele efter corona-pandemien. 
 
Dansk Erhverv foreslår, at der afsættes midler til at tiltrække international møde- og kongresturisme 
efter pandemien. Midlerne skal bl.a. kompensere for erhvervets reducerede bidrag til arbejdet som 
følge af manglende likviditet, herunder til investering i destinationsselskabernes budarbejde m.v. Vi 
foreslår desuden midler i regi af Sport Event Danmark til det langsigtede arbejde med at tiltrække 
store sportsevents til afvikling i fremtiden og til et kortsigtet arbejde med at udvikle nye formater for 
sportsevents. 
 
4) Forslag, der skal sikre generel strukturforbedring 
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Gæster der benytter Airbnb yder et positivt bidrag til samfundsøkonomien. Men samtidig udfordrer 
Airbnbs forretningsmodel rammene for fair konkurrence. Begge forhold danner baggrund for lovgiv-
ningen på området, men håndhævelsen er udfordret. Erhvervsstyrelsen og kommunerne skal holde 
øje med, at grænserne for privat korttidsudlejning overholdes. Men myndighederne får kun indberet-
tet udlejernes indtægter, og ikke hvor mange dage boligerne udlejes. Dansk Erhverv ønsker, at private 
udlejere får pligt til at indberette antallet af udlejningsdage, og at loftet for udlejning af private boli-
ger også omfatter enkeltværelser. I forbindelse med lovens vedtagelse blev det besluttet, at den skal 
evalueres i 2022. Dansk Erhverv ønsker evaluering og håndhævelse med det samme. Konkret har 
Dansk Erhverv foreslået, at corona-krisen bør danne baggrund for evalueringaf Airbnbs effekter for 
boligmarkederne i de større byer. Endelig foreslår Dansk Erhverv, at skattemyndighederne afsætter 
tilstrækkelige ressourcer til at håndhæve lovgivningen. 
 
Corona-krisen har synliggjort, at de internationale bookingportaler er i besiddelse af en dominerende 
markedsposition, som de også under krisen har gjort brug af til skade for hotellerne. Det er ikke over-
raskende, da Konkurrence- og forbrugerstyrelsen i 2019 offentliggjorde en rapport, der dokumente-
rede både markedsdominans og duopoltilstand på markedet for onlinebooking samt uigennemsigtig-
hed og kritisable virkemidler for forbrugerne. Dansk Erhverv mener, at duopolet på markedet begræn-
ser konkurrencen. Samtidig medfører portalernes insisteren på de såkaldte snævre prisklausuler, som 
dikterer hotellernes prisfastsættelse, at konkurrencen begrænses til skade for såvel hoteller som for-
brugere. Dansk Erhverv ønsker på den baggrund, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen prioriterer 
en ny, gennemgribende analyse af markedssituationen på hotelbookingområdet.  
 
Finansiering 
De fleste af forslagene er af midlertidig karakter. Dansk Erhverv foreslår, at man finder finansiering 
ved de allerede afsatte midler til kompensationsordningen for faste omkostninger. Der er afsat 
cirka 70 mia. kroner, hvoraf kun cirka 9 mia. kroner er blevet udbetalt. 
 
Genopretning af dansk luftfart efter COVID-19 krisen 
Udbruddet af coronavirus forandrede i 2020 forudsætningerne for luftfartserhvervet radikalt med en 
hidtil uset nedgang i aktiviteten i Danmarks lufthavne. I Københavns Lufthavne blev resultatet for 
året et samlet antal rejsende på 7,5 mio. hvilket svarer til en nedgang på 75 pct. i forhold til 2019. Bil-
lund lufthavn oplevede et tilsvarende fald. Før coronakrisen bidrog den danske luftfartsbranche med 
mere end 100 mia. kr. i BNP om året og 52.000 jobs på landsplan. 1/3 af værdien af den danske ek-
sport går igennem en dansk lufthavn, og mange danske virksomheder har hele verden som marked. 
Under pandemien har lufthavnene været et afgørende forsyningsled for bl.a. værnemidler til det dan-
ske sundhedsvæsen. 
 
Corona-krisen har forstærket den internationale konkurrence mellem flyselskaber og lufthavne. Det 
gælder også Københavns Lufthavns position som Nordens største knudepunkt for international luft-
fart.  Evnen til at tiltrække og fastholde interkontinentale ruter i Københavns Lufthavn er helt afgø-
rende for at kunne bevare den internationale tilgængelighed til og fra Danmark. En tilgængelighed, 
som er så afgørende for genrejsning af dansk økonomi. 
 
Et internationalt og digitalt coronapas kombineret med effektive testmuligheder af passagerer i luft-
havnene er byggestenene i en gradvis genstart af luftfarten. Derudover er det afgørende at støtten til 
ruteudviklingsprogrammerne bevares og justeres, så de på bedst mulig vis understøtter en så hurtig 
genstart som muligt.   
 
Den grønne omstilling af luftfarten er uagtet den aktuelle sundhedskrise en topprioritet for dansk 
luftfart. Klimapartnerskabet for Luftfart har anvist en klar køreplan for at reducere branchens sam-
lede klimaaftryk med 30 pct. allerede i 2030. Planen bygger på fremstilling af bæredygtigt brændstof 
og etablering af en selvstændig klimafond for luftfarten, som via et mindre passagerbidrag fra afgå-
ende passagerer fra danske lufthavne betaler regningen uden at belaste statskassen. Etablering af 
klimafonden og sikring af statslig medfinansering til opstart af Ptx-produktionen er vigtigt for den 
grønne genstart af luftfarten.  
 
Dansk luftfart er kritisk infrastruktur og mobilitet. Corona-epidemien har udfordret luftfartens værdi-
kæde i en sådan grad, at der er fare for, at dele af branchen enten ikke overlever krisen eller står me-
get svagt, når rejserne for alvor kan genoptages. Tilsvarende er mulighederne for nye investeringer i 
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den infrastruktur og det materiel, der skal understøtte en genopbygning af branchens konkurrence-
evne og dermed Danmarks internationale tilgængelighed stækket i alvorlig grad, tynget af voldsom 
gældsopbygning  
 
Luftfarten har til trods for rejserestriktionerne igennem krisen været åben, selvom de kommercielle 
vilkår for luftarten ikke har været tilstede som følge af rejserestriktionerne. Det har haft kæmpe sam-
fundsøkonomisk værdi, at bl.a. gods til sundhedssektoren kunne flyves ind under krisen, men om-
kostningerne ved at holde luftfarten åben er ikke blevet tilsvarende kompenseret med de eksiste-
rende støtteordninger.    
 
Der er behov for at lægge pres på for at få aktiveret krisebestemmelsen i traktaten, der giver EU-Kom-
missionen mulighed for at godkende støtte, hvis formål er at råde bod på skader, der er forårsaget af 
naturkatastrofer eller af andre usædvanlige begivenheder, så konsekvenserne af den gældsoptagelse, 
som luftfarten har finansieret driften med det seneste år, ikke udvikler sig til en strukturel svækkelse 
af branchen. 
 
De danske lufthavne har i marts 2021 præsenteret et udspil til at styrke omstillingen af lufthavnene til 
fremtidens krav om klima, sundhed og sikkerhed på rejsen, og som binder de forskellige dele af Dan-
marks infrastruktur bedre sammen. Det vil understøtte lufthavnenes indsats med fremtidssikring af 
infrastrukturen hvis regeringens grønne mobilitetsplan også finder plads til luftfarten. 
 
Eksport for danske handelsvirksomheder – ikke mindst dansk mode og tekstil 
1) Fortsat adgang til det britiske marked 
Danske tekstil- og modevirksomheder er hårdt ramt af coronakrisen og samtidig udfordrer Brexit 
markedsadgangen til Storbritannien – Danmarks femte største eksportmarked for beklædning/ mode. 
 
Det er vanskeligt for de små virksomheder at få et overblik over, hvad de skal leve op til på det briti-
ske marked i den nuværende uafklarede situation. Bl.a. udfordrer oprettelsen af et britisk momsnum-
mer de danske virksomheder. Dansk Erhverv foreslår, at der etableres en pulje, hvor virksomheder 
kan søge om en pose penge til privat konsulentbistand mhp. regelafklaring og hjælp til at gennemføre 
procedurerne – uanset om der er tale om B2B eller B2C salg. Regelafklaringen kan både gælde told 
og moms, regler for online salg og markedsføring samt fysisk levering af tjenesteydelser – afhængig 
af hvad den enkelte virksomhed har behov for. Det skal ikke være en stor byrde at ansøge om mid-
lerne. Det kunne fx udmøntes ligesom EUopSTART-tilskudspuljen, hvor man som virksomhed får til-
skud til hjælp til at skrive en horizon-ansøgning, uden at skulle gennem en krævende ansøgnings-
runde for at få midler. 
 
2) Understøttelse af nye digitale veje til eksport 
En række SMV’er tilbyder nye innovative digitale instrumenter mhp. bl.a. indsamling af leads til dan-
ske virksomheder som en ny og effektiv innovativ måde at nå ud til de kunder, der har konkret inte-
resse i virksomhedens produkter eller tjenester. Imidlertid er virksomhedsalliancer mhp. indsamling 
af leads ikke støtteberettiget under de nuværende erhvervs- og eksportfremmeordninger. 
 
Både genstartsteamet for SMV’er og genstartsteamet for mode og tekstil anbefalede samstemmende, 
at der skal ske en digital omstilling af SMV’er til at understøtte eksporten. Desuden anbefalede SMV-
teamet, at der etableres samarbejde mellem virksomheder for at opnå fordele ved en fælles tilstede-
værelse på de internationale markeder. En mindre virksomhed har ofte ikke ressourcer til at forfølge 
mulighederne i eksportfremmeordninger på egen hånd og vil ofte også have mindre gennemslagskraft 
på eksportmarkederne, hvis virksomheden står alene. Der bør derfor etableres en ordning, der kan 
støtte innovative eksportfremmeinitiativer på vegne af en bredere kreds af virksomheder. 
 
Udrulning af coronapasset 
Dansk Erhverv har længe arbejdet og talt for indførelsen af et digitalt coronapas, og vi kvitterer kraf-
tigt for, at regeringen nu har søsat arbejdet. Coronapasset vil være et vigtigt instrument i genåbnin-
gen af Danmark, men det er også væsentligt, at coronapasset bidrager til at åbne Danmark op i for-
hold til omverdenen. Det er essentielt for danske virksomheder, at de kan levere deres tjenester samt 
gennemføre forretningsrejser mhp. indgåelse af aftaler med udenlandske partnere og kunder. Med 
den hurtige danske vaccineudrulning og store testkapacitet kan det blive en konkurrencefordel for 
dansk erhvervsliv, at coronapasset giver adgang til indrejse i andre lande. 
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Derfor bør regeringen arbejde for, at der findes fælleseuropæisk fodslag om anvendelse af corona-
passet, så det indre marked igen bliver et reelt hjemmemarked for danske virksomheder. Samtidig 
skal regeringen arbejde for en fælles WHO-tilgang, så danske virksomheder, der arbejder globalt, 
smidigt kan afholde forretningsmøder, levere serviceydelser mv. i kraft af coronapasset. 
 
I dette lys er det særligt vigtigt, at vi for hurtigt at kunne få implementeret et enkelt, sikkert og effek-
tivt coronapas til kultur- og idrætslivet får igangsat storskala forsøg, der kan vise effekten ved brug af 
hurtigtest ved store arrangementer. Her har Divisionsforeningen Dansk Live, Horesta og Dansk Er-
hverv udarbejdet projektet SAFE, som har fået finansiering fra Kulturministeriets genstartsteam og er 
blevet videnskabsetisk godkendt. Tilladelse til igangsættelse udestår dog – det bør ske hurtigst mu-
ligt. 
 
Forskning og udvikling styrkes – et permanent 130 pct. FoU-fradrag fra 2022  
Corona-krisen har om noget vist, at forskning og udvikling af lægemidler er af afgørende betydning. 
Danmark har mange forsknings- og videnstunge virksomheder – herunder en stor lægemiddelindustri, 
førende på høreapparater og en underskov af vækstiværksættere som i den grad tyer til ny forskning. 
Det er sket på trods. Danmark er en lille åben økonomi med et lille hjemmemarked. Og det er ganske 
enkelt mere attraktivt at investere i en række af vores større nabolande end i Danmark. Det medfører, 
at danske virksomheder får mindre forskning for pengene, end deres udenlandske konkurrenter gør. 
Det er uhensigtsmæssigt og kan blive forværret efter coronakrisen. De eksporterende danske virk-
somheder er konstant afhængige af ny innovation. Hvis vi vil fastholde og udvikle denne styrkeposi-
tion efter krisen, bør der skrues op for incitamenterne. I Danmark er der givet politisk tilsagn til et fra-
drag på 110 pct. for FoU i 2026. I 2020 ligger FoU på 103 pct. Dansk Erhverv anbefaler, at virksomhe-
der gives et yderligere incitament til at investere i FoU, som matcher det, vi ser i andre lande. Derfor 
foreslår vi at indføre et FoU-fradrag på 130 pct., der har virkning fra 2020. Det skønnes, at forøgelsen 
af fradraget vil medføre et permanent løft af BNP svarende til omkring 1,5-2 mia. kr. Provenutabet for 
staten skønnes at være ca. 1,5 mia. kr. årligt efter tilbageløb og adfærd (varigt). 
 
Genindførelse af eksportmomsordningen 
Frem til 2017 havde eksporterende virksomheder mulighed for at få den moms, som de alligevel ikke 
skal betale hurtigt retur – den såkaldte eksportmomsordning. Ordningen er en vigtig mulighed for at 
sikre likviditet til virksomhederne under coronakrisen. Eksportvirksomheder forudses at blive hårdt 
ramt af krisen, da flere af vores eksportmarkeder kigger indad og primært hjælper egne virksomheder. 
Derfor er der brug for at holde hånden under de eksporterende virksomheder. De allerede udskudte 
momsfrister har ingen betydning for virksomheder med negativt momstilsvar, som eksporterende 
virksomheder, der skal have moms retur. Derfor hjælper ingen af de hidtidige hjælpepakker på moms-
området eksportvirksomhederne. Dansk Erhverv anbefaler, at eksportmomsordningen med umiddel-
bar virkning genindføres rentefrit. 
 
Stop modregningen af EU-midler i statslige forskningsmidler 
Hver gang vi modtager én euro fra EU’s forskningsprogram, fraregnes én euro på det statslige forsk-
ningsbudget, så vi samlet ikke kommer over målsætningen om at bruge 1 procent af bruttonational-
produktet (BNP) på offentlig forskning. Det vil altså sige, at hver gang en dansk forsker søger og får 
EU-midler, så straffer de kollegaerne kollektivt. 
 
Forskning og internationalt forskningssamarbejde er afgørende for, at der genereres ny viden inden 
for alle de danske styrkepositioner. Viden der kan omsættes i nye forretningsmodeller og eksportmu-
ligheder for danske virksomheder. Danmark hjemtager mere end 2 milliarder kroner i EU-midler. Med 
et samlet offentligt forskningsbudget på 24 milliarder kroner udgør EU-midlerne altså mere end 8 
procent. 
 
Investeringer i fremtidens teknologier 
Med udrulningen af vacciner til den danske befolkning og en forhåbentlig varig genåbning af økono-
mien skal der fokus på Danmarks konkurrenceevne de kommende årtier. 
 
Danmark skal være verdens bedste land at drive virksomhed i. Derfor er det afgørende, at Danmark 
ikke taber konkurrenceevne inden for grøn omstilling, nye digitale teknologier og life science i kraft af 
de meget store investeringer i nye teknologier i en række europæiske lande. Flere lande anvender så-
ledes nationale og EU-genopretningsmidler samt såkaldte vigtige projekter af fælleseuropæisk inte-
resse (IPCEI) til at investere massivt i bl.a. brintteknologi, CO2-fangst og lagring, data og cloud-infra-
struktur og potentielt life science. 
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Danske virksomheder skal være en del af de værdikæder inden for fremtidens teknologier, der er un-
der etablering på tværs af EU. Det kræver, at regeringen afsætter finansiering. Regeringen bør af-
sætte min. 75 mio. kr. årligt mhp. at sikre danske virksomheders deltagelse i IPCEI-projekter, hvilket 
skal danne grobund for nye danske eksporteventyr. 
 
Udnyttelse af nye eksportmuligheder i USA 
Bidens grønne dagsorden rummer meget store kommercielle muligheder for Danmark. Derfor skal der 
iværksættes en særlig indsats i et grønt partnerskab mellem danske virksomheder og regeringen, som 
på sigt kan udvides til andre områder. 
 
1) Nedsættelse af taskforce i UM 
Der er i dag allerede iværksat et arbejde i UM med deltagelse af erhvervsorganisationer med henblik 
på den nationale udmøntning i EU-landene af de 750 mia. euro i EU’s genopretningsfond. Her spiller 
de danske ambassader i EU-landene ind med faktuel information om forretningsmuligheder og of-
fentlige udbud i de enkelte EU-landes nationale implementeringsplaner. Information, som så kanali-
seres videre til de relevante danske eksportvirksomheder via erhvervsorganisationerne. Dansk Er-
hverv foreslår, at der i en tilpasset version iværksættes en lignende øvelse i forhold til udrulningen af 
Bidens grønne dagsorden i USA. Informationsindsamlingen vil så her være fra de relevante amerikan-
ske delstater via de danske repræsentationer i USA og eventuelt brug af lokale konsulenter. Sektor-
sporene i UM med deltagelse af erhvervsorganisationer kunne være f.eks. vind, vand, biotek, bio-
masse og solenergi. Den informationssamling vil dels blive kanaliseret til relevante danske virksom-
heder og dels tjene som grundlag for iværksættelse af eksportfremstød til de pågældende delstater. 
 
2) Grønne eksportfremstød til USA 
Udrulningen af den grønne dagsorden vil i høj grad ske på grundlag af delstatslovgivning og i henhold 
til lokale beslutningsprocesser i delstaterne. Derfor bør der sigtes mod målrettede danske eksport-
fremstød til udvalgte delstater. Og udvælgelsen af, hvilke delstater grønne danske erhvervsdelegatio-
ner bør besøge for at påvirke lokale beslutningstagere og demonstrere de danske styrkepositioner, 
kan ske på indstilling fra den nedsatte taskforce som omtalt. Herefter kan der så tages stilling til, om 
der er tilstrækkelig appetit hos de danske virksomheder, og om det er praktisk muligt at gennemføre 
fremstød til de identificerede delstater. Indsatsen kan kræve en personalestyrkelse på de danske re-
præsentationer i USA. 
 
3) Fokuseret dansk biotek-satsning i USA 
Indenfor biotek har Danmark som nævnt flere verdensførende og konkurrencedygtige virksomheder. 
Der er samtidig en stærk efterspørgsel allerede i USA efter bæredygtige fødevareteknologier såsom 
alternative proteiner og andre alternativer til pesticider. For at de danske virksomheder kan få bedre 
fat i den forøgede amerikanske efterspørgsel på området, er der imidlertid brug for regulatorisk sam-
arbejde mellem godkendende myndigheder i USA, Danmark og det øvrige EU. Også med henblik på 
hurtigere markedsintroduktion i USA af de danske teknologier og produkter. Derfor foreslår Dansk 
Erhverv, at Udenrigsministeriet afsøger muligheden med de relevante myndigheder i USA for etable-
ring af en Danish-US Bio-Solutions Alliance. En alliance, der både kan agere ramme for regulatorisk 
myndighedssamarbejde, informationsudveksling og organisering af eksportfremstød samt tjene til at 
synliggøre overfor beslutningstagere på begge sider af Atlanten, at der er store potentielle økonomi-
ske gevinster ved et tættere samarbejde på området. 
 
4) Genoptagelse af TTIP-forhandlingerne 
Præsident Biden har allerede sendt forsonlige signaler i retning af EU og annulleret Trumps blokade 
omkring udnævnelsen af en ny generalsekretær i WTO. Selv om Airbus/Boeing-sagen stadig verserer 
og fortsat rummer konfliktpotentiale mellem USA og EU, må det klart forventes, at Biden-administra-
tionen vil gå efter en normalisering af handelsforbindelserne til EU. På den baggrund bør den danske 
regering presse på i EU for, at EU-Kommissionen hurtigt meddeler Washington, at man er klar til at 
genoptage TTIP-forhandlingerne ved førstkommende lejlighed. Med henblik på at opnå en vigtig 
”quick win” i den proces kunne EU eventuelt foreslå, at parterne koncentrerede kræfterne om en be-
grænset aftale om nultold på industrivarer i første omgang. Årsagen til, at TTIP-forhandlingerne efter 
3 år og 15 forhandlingsrunder stadig havde et godt stykke igen, var, at parterne også gik efter ambiti-
øse regulatoriske tilnærmelser både på vare- og tjenestehandlen. Det bør man fra EU’s side stadig gå 
efter, da regulatorisk strømlining med amerikanerne betyder klart mere end toldreduktioner, men det 
perfekte bør som bekendt ikke være de godes værste fjende. Hvis der relativt hurtigt kan opnås en 
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aftale om nultold på industrivarer, vil det stadig være en mærkbar gevinst for mange danske industri-
virksomheder. 
 
Bæredygtige leverandørkæder 
1) Bæredygtig import 
Der har gennem mange år været et ensidigt fokus på at eksportere danske virksomheders løsninger 
som en afledt effekt af udviklingssamarbejdet. Imidlertid er import og sourcing afgørende for, at virk-
somheder kan producere og operere i Danmark og samtidig bidrager import fra tredjelande til en bæ-
redygtig økonomisk vækst i lav- og mellemindkomstlande. 
 
Der bør derfor afsættes 30 mio. kr. til en pulje mhp. at fremme danske virksomheders konkurrence-
evne og bæredygtighed ifm. import og sourcing. En pulje til import- og sourcing skal hjælpe danske 
virksomheder med at identificere de rigtige leverandører på verdensmarkederne til gavn for konkur-
renceevne og bæredygtighed. 
 
2) Styrkelse af danske virksomheders kapacitet til at lave due diligence 
Der er behov for at styrke ’parathed’ og kapacitetsopbygning hos danske virksomheder til at lave due 
diligence på bl.a. menneskerettigheder, som forventes at blive lovpligtigt inden længe i kraft af EU-
lovgivning. Dertil kommer, at det er vanskeligt for mindre danske virksomheder at stille krav til bære-
dygtighed, menneskerettigheder mv. til leverandører pga. deres relativt små markedsandele. 
 
Der er derfor et stigende behov for, at virksomheder kan gå sammen og få hjælp til at sikre bæredyg-
tighed i forbindelse med import og sourcing. Der bør derfor etableres en ordning, hvor virksomheder 
kan få hjælp til at screene leverandører på verdensmarkederne med udgangspunkt i eksisterende 
krav og best practices inden for due diligence. Ordningen kunne forvaltes af Udenrigsministeriet og 
åbne mulighed for, at virksomheder alene eller i virksomhedsalliancer kan få tilskud til at få Ambas-
sader eller private organisation til at varetage screeningen af leverandører mhp. at sikre bæredygtig-
hed, arbejdstagerrettigheder mv. 
 
Tiltag til fremme af et velfungerende indre marked 
Med ét stort europæisk marked har danske virksomheder direkte adgang til 447 millioner forbrugere 
og omkring 23 millioner virksomheder. Dermed kan danske virksomheder udnytte mulighederne for at 
specialisere sig i deres kerneprodukter og ydelser, mens de kan hente de rette produktionsinput og 
specialiserede tjenester i andre EU-lande. 
 
Coronakrisen har sat EU's indre marked under et enormt pres og givet protektionistiske tiltag vind i 
sejlene. Det til trods for, at en analyse fra Dansk Erhverv viser, at EU’s indre marked er nøglen til at 
genoprette europæisk økonomi. Hvis EU-medlemslandene implementerer eksisterende EU-lovgivning 
og tager nye skridt mod integration af det indre marked, kan det sikre varig vækst på op til 7 pct. Det 
ville stort set modsvare EU-landenes økonomiske tab i 2020 i forbindelse med pandemien. Den dan-
ske regering bør derfor arbejde for: 
 
1) Digitalisering af fragtdokumentation 
Pandemiens udbrud har altså forstærket nødvendigheden af digital fragtdokumentation. Forsinkede 
og strandede varer kan for fremtiden i højere grad undgås, hvis der i EU skabes en digital platform til 
at varetage fragtdokumentation elektronisk. En platform vil skabe større sikkerhed for at varer når 
frem til tiden, både for afsender- og modtagervirksomheder. Derudover vil det gøre selve fragten mere 
simpel for fragtvirksomhederne, som ikke længere vil være ansvarlige for at administrere den fysiske 
dokumentation for de varer, der fragtes. Endelig er der behov for at adressere nogle EU-landes ube-
rettigede krav til fragtdokumentationen, der medfører, at virksomhederne møder forskelligartede 
krav, alt efter hvilke EU-lande varerne fragtes igennem. 
 
2) Én indgang for SMV’er til det indre marked 
Single Digital Gateway er et vigtigt skridt i retning af et mere velfungerende indre marked. Det gør det 
muligt for virksomhederne at gennemføre de nødvendige procedurer uden at møde op fysisk for at få 
adgang til information om reglerne i hvert enkelt medlemsland på engelsk. Dog vil det langt fra være 
alle virksomhedsprocedurer, der vil være tilgængelige online i alle medlemslande. Det vil også fortsat 
være vanskeligt og byrdefuldt at få et overblik over, hvad man som virksomhed skal leve op til ved 
brug af en søgetjeneste. Der er derfor behov for, at der i hvert medlemsland etableres en ‘One stop 
shop’, der kan give virksomhederne et skræddersyet overblik over, hvad de skal leve op til i det på-
gældende medlemsland. 
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3) En systematisk gennemgang af eksisterende krav til erhvervsmæssige kvalifikationer på baggrund 
af proportionalitetstesten 
En anden udfordring er, at der stadig er en lang række ubegrundede krav til kvalifikationer på tværs 
af landene i det indre marked. Fx er blomsterbinder en beskyttet titel i Luxemburg, uden at der umid-
delbart er nogen sikkerhedsmæssige eller andre grunde hertil. Fra juni 2020 har EU vedtaget at med-
lemslandene skal sikre at eventuel ny særlovgivning for erhvervslivet ikke går længere, end hvad der 
er påkrævet ved hjælp af den såkaldte proportionalitetstest. Imidlertid gælder det kun nye regler og 
gør ikke op med de eksisterende uberettigede krav til erhvervene. Eksisterende uberettigede krav 
fortsætter derfor med at fungere som barrierer for arbejdskraftens fri bevægelighed inden for EU-lan-
dene. Den danske regering bør derfor arbejde for, at medlemslandene forpligtes til at gennemgå eksi-
sterende lovgivning på baggrund af proportionalitetstesten. 
 
 
 


